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H ΒΔΟΜΆΔΑ
ΠΟΥ ΠΈΡΑΣΕ,
ΣΤΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ

Οι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

Τα «πάνω» και τα
«κάτω» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιορισμοί
κυκλοφορίας λόγω
ανεμογεννητριών

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ χρόνια το σκηνικό της ανώτατης εκπαίδευσης αλλάζει ραγδαία στην Ελλάδα και
συμπαρασύρει την «εξεταστική» εικόνα των σχολών.
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων η «γεωγραφία» των
σχολών έχει αλλάξει σημαντικά με το νόμο περί συγχώνευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ, που μεταξύ άλλων προέβλεψε
διασπάσεις σχολών και δημιουργία νέων τμημάτων.
https://typos-i.gr/article/ta-panw-kai-ta-katw-toypanepisthmioy-iwanninwn

ΛΌΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ εξαρτημάτων ανεμογεννητριών, θα γίνει περιορισμός κυκλοφορίας στην
Εγνατία την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου για 2,5-3 ώρες
περίπου. Ο περιορισμός θα είναι σε όλο το μήκος του
δρόμου από ανισόπεδο κόμβο Ιωαννίνων μέχρι όρια
με Θεσπρωτία.
https://typos-i.gr/article/periorismoi-kykloforiaslogw-anemogennhtriwn

Ο Δήμος προβάλλει
ιδιωτικό κολλέγιο
Ο ΔΉΜΟΣ Ιωαννιτών δηλώνει υποστηρικτής της
εκδήλωσης που διοργανώνει στα Γιάννενα ιδιωτικό
κολλέγιο, το Perrotis College της Θεσσαλονίκης,
στις 8 Σεπτεμβρίου στα παλιά σφαγεία.
https://typos-i.gr/article/o-dhmos-proballeiidiwtiko-kollegio

Τα Γιάννενα
υποδέχτηκαν την Αμάλ
TΑ ΓΙΆΝΝΕΝΑ υποδέχτηκαν σήμερα αργά το απόγευμα την Αμάλ από τη Συρία, την κούκλα ύψους 3,5 μ.,
που στέλνει το μήνυμά της για το προσφυγικό ζήτημα.
https://typos-i.gr/article/ta-giannena-ypodexthkanthn-amal

Η ψηφιακή εφημερίδα του typos-i.gr
ΣΎΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ:
Βαρβάρα Αγγέλη, Γιώργος Τσαντίκος, Γιώργος Πατέλης

Γραφεία: Ανεξαρτησίας 109, Ιωάννινα, 45444
Tηλέφωνα: 6947139731, 2651111491, 2651111492
Email: ioanninontypos@gmail.com (σύνταξη), typos-i@typos-i.gr
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Στηρίζοντας τον Τύπο Ιωαννίνων με μια συνδρομή
Με μια συνδρομή, 4 ή 10 ευρώ ή με ποσό της
επιλογής σας, μπορείτε να στηρίξετε τον Τύπο
Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς για την επαγγελματική δημοσιογραφία.
Οι συνδρομητές-τριες του Τύπου Ιωαννίνων,
έχουν πρόσβαση σε μια σειρά «προνόμια», μέσω
του λογαριασμού στο Patreon και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά. Εκεί, μπορείτε να βλέπετε περιεχόμενο του Τύπου Ιωαννίνων, προσβάσιμο μόνο ή νωρίτερα από την κυκλοφορία του,
σε συνδρομητές-τριες:
Με μια συνδρομή 4 ευρώ* στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψηφιακό βιβλίο (pdf)
■Την ψηφιακή έκδοση «Ένα άλμπουμ την εβδομάδα», που περιλαμβάνει 52+1 κείμενα για ισάριθμα μουσικά άλμπουμ
■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκπομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video
reports και σε διάφορα άρθρα

Με τη συνδρομή των 10 ευρώ* στον Τύπο,
παίρνετε:
■Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου «Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 19252014» σε φυσική μορφή
■Ανάγνωση του Εξωφύλλου την προηγούμενη
ημέρα κυκλοφορίας του
■Πρόσβαση σε προσφορές για θεάματα (θέατρα, συναυλίες) που γίνονται στην πόλη των Ιωαννίνων
Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί»
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be
(*οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)

Το «Εξώφυλλο» θα είναι ξανά μαζί σας στις 29 Αυγούστου
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Ο Μίκης,
το Καπλάνειο
και το… τάνκερ
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Ο

Μίκης Θεοδωράκης έζησε ένα κομμάτι της
ζωής του στα Γιάννενα.
Ο πατέρας του, Γιώργης Θεοδωράκης, χρημάτισε για μια τριετία περίπου στη θέση του αναπληρωτή γενικού διοικητή Ηπείρου, από το 1930, μέχρι το
1932.
Ο πατήρ Θεοδωράκης δεν ήταν ξένος στην περιοχή των
Ιωαννίνων. Είχε συμμετάσχει ως εθελοντής, λιγότερο
από δύο δεκαετίες νωρίτερα, στην απελευθέρωση των
Ιωαννίνων και τραυματίστηκε.
Κατατάχτηκε σε ηλικία μόλις 16 ετών, όντας ακόμα μαθητής Γυμνασίου στα Χανιά και τραυματίστηκε μάλιστα,
σοβαρά, στις 8 Οκτωβρίου 1912, κοντά στα Πεστά.
Ο Γιώργος Θεοδωράκης τελείωσε τη Νομική και διορίστηκε στο δημόσιο. Στα Γιάννενα βρέθηκε ξανά ως υπάλληλος και ο ανώτατος επίτροπος Αριστείδης Στεργιάδης,
η σκοτεινή ιστορικά αυτή φυσιογνωμία, τον πήρε μαζί
του στη Σμύρνη, όπου χρημάτισε αρμοστής, το 1919.
Η οικογένεια Θεοδωράκη έφτασε μετά την καταστροφή,

στη Χίο, όπου γεννήθηκε το 1925 ο Μίκης.
Το 1930, ο βενιζελικός Γιώργος Θεοδωράκης επέστρεψε
για άλλη μια φορά στα Γιάννενα, μαζί με την οικογένειά
του, ως γενικός γραμματέας της Διοίκησης Ηπείρου.
Επίσης, ασκούσε ενίοτε τα καθήκοντα του αναπληρωτή
γενικού διοικητή.
Σε μια από τις διοικητικές πράξεις του, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1932, ο Θεοδωράκης στέλνει κωδικοποιημένο
τηλεγράφημα στον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο,
ζητώντας την ανάκληση του διοικητή της Χωροφυλακής Δροσόπουλου, για το ρόλο που έπαιξε σε συμπλοκή
μεταξύ Λαϊκών και Φιλελεύθερων.
Η εκλογή των Λαϊκών επέφερε την καθαίρεση των βενιζελικών από θέσεις διοίκησης, τον ίδιο μήνα. Ωστόσο,
ο Θεοδωράκης παρέμεινε στη θέση του μέχρι τον Ιούνιο του 1933. Μάλιστα, το έργο του εκθείασαν ακόμα και
αντιβενιζελικές εφημερίδες των Ιωαννίνων. Η «Ελευθερία» στις 29 Ιουνίου 1933 γράφει:
«Είμαι υποχρεωμένος από των στηλών τούτων, να εξάρω το έργο του Κου Γεωργ. Θεοδωράκη εν Ηπείρω, παραμερίζων πάσαν κομματικήν εμπάθειαν προς το τέως

Βενιζελικόν καθεστώς».
Σε αυτό το διάστημα, ο γιος του Μιχάλης πήγε στις πρώτες τάξεις του σχολείου, στο Καπλάνειο.
Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, περιγράφει αρκετά περιστατικά από τη ζωή του στα Γιάννενα και ειδικά, την ιδιαίτερη σχέση με τον πατέρα του. Μάλιστα, αναφέρει ότι
αρχικά, ήταν βασιλικός, όπως και ο πατέρας του, αλλά
πέρασε στο βενιζελικό στρατόπεδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Το 1936 ο Θεοδωράκης ήρθε και πάλι να υπηρετήσει στα
Γιάννενα, από το Αργοστόλι, πριν μετακινηθεί ξανά για
την Πάτρα και στη συνέχεια, στον Πύργο.
«Είμαι ένα τάνκερ στη λίμνη των Ιωαννίνων»
Τα Γιάννενα δεν έλειψαν και με άλλους τρόπους, από τη
ζωή του Μίκη.
Σε μια άλλη επιστολή του προς γενικό γραμματέα του
ΚΚΕ, το 1985 ο Μίκης Θεοδωράκης χρησιμοποιεί μια…
γιαννιώτικη παρομοίωση για να πει ότι ουσιαστικά «δεν
χωράει» στο κόμμα.
Απευθυνόμενος στον Χαρίλαο Φλωράκη, αναφέρει:
«Θα σου πω ότι δεν το φροντίζεις καλά το Κόμμα όταν
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Στη φωτογραφία
απεικονίζεται ο Μίκης
Θεοδωράκης, το
1936, γονατισμένος
στη μέση.
Αριστερά,
κάθεται ο
πατέρας του
και δεξιά, ο
Παναγιώτης
Τζατζάνης,
υπομηχανικός από
τα Γιάννενα
(αρχ. Φ.
Φίλιου)

υπάρχει ένας αγωνιστής σαν και μένα που είχε να σας
δώσει και θέλει να σας δώσει 100 και σεις παίρνετε μόνο
10 και με το ζόρι. Όπως σου είπα είμαι ένα τάνκερ και
σεις με κλείσατε στη λίμνη των Ιωαννίνων να κάνω μανούβρες γύρω από τον εαυτό μου. Από τα 1978 έως σήμερα πέρασαν 7 ολόκληρα χρόνια. Είχατε όλο το καιρό να
με γνωρίσετε από κοντά. Να με ψάξετε. Να με δοκιμάσετε. Και να με αξιοποιήσετε. Για το καλό του κόμματος
και του λαού μας. Γιατί δεν το κάνατε; Μην μου πεις ότι
ήμουν καλλιτέχνης και τα γνωστά. Να πεις μόνο τι μου
προτείνατε και αρνήθηκα. Τί είπα πως θα κάνω και δεν
τόκανα;».
ΠΗΓΈΣ:
■Επιστολή στον Γ.Γ. του ΚΚΕ Χ. Φλωράκη (1985)
https://mikisguide.gr/opos-sou-ipa-ime-ena-tankerke-sis-me-klisate-sti-limni-ton-ioanninon/
■Θεοδωράκης, Γ (2013). Πολεμικαί σελίδαι, επιμ. Ρίζου-Καντζιου Ι. ΕΗΜ: Ιωάννινα
■Τηλεγράφημα Θεοδωράκη, Αναπληρωτή Γενικού Διοικητή Ηπείρου (22/9/1932) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
■Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ψηφιακό αρχείο
http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=24491

6|Συνέντευξη
ΝΊΚΟΣ ΠΑΠΑΚΏΣΤΑΣ:

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

«Καραϊσκάκης,
η πιο ροκ μορφή του 1821»
[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ]

To ιστορικό ντοκιμαντέρ
«Γεώργιος Καραϊσκάκης-Στα σύνορα του
Μύθου» του Νίκου Παπακώστα και της Canto
Mediterraneo εδώ και
ενάμιση χρόνο κάνει διακριτικά τη δική του διαδρομή. Μια διαδρομή που
το οδήγησε πριν από λίγο
καιρό στο Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μεγάλου
Μήκους του 8ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Ιεράπετρας.
Ο Νίκος Παπακώστας,
συνθέτης και σκηνοθέτης,
με καταγωγή από την Άρτα,
συνεργάζεται σε αυτό το
ντοκιμαντέρ με ανθρώπους όπως είναι ο καθηγητής Ιστορίας του ΑΠΘ
Γιώργος Μαργαρίτης, ο καθηγητής Λαογραφίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βαγγέλης Αυδίκος, ο ποιητής Γιώργος Μπλάνας και
ο ηθοποιός και καθηγητής
της υποκριτικής Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος,
σε μια προσπάθεια να
προσεγγίσουν πολύπλευρα
το αποτύπωμα του Καραϊσκάκη στην Επανάσταση
και στην κοινωνία.

«Γεώργιος Καραϊσκάκης-Στα σύνορα του μύθου».
Επιλέξατε να ασχοληθείτε με τον Γ. Καραϊσκάκη.
Γιατί; Τι σας γοητεύει στην
προσωπικότητα αυτή της
Επανάστασης;
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης υπήρξε
μια τεράστια αλλά και διφορούμενη προσωπικότητα ανάμεσα στους
αγωνιστές της επαναστατημένης
Ελλάδας του 1821. Η ζωή και η
δράση του από τα προεπαναστατικά χρόνια είχε πολλές ιδιαιτερότητες, που όμως ήταν κάτι συνηθισμένο φαινόμενο για την εποχή.
Για παράδειγμα υπηρέτησε, όπως
και οι περισσότεροι αξιόλογοι κλέφτες, αρματολοί και άλλοι οπλοφόροι στη φρουρά του Αλή Πασά,
βρέθηκε αντίπαλος του υπηρετώντας τον Οσμάν Πασβάνογλου
Πασά του Βιδινίου και φίλο του
Ρήγα Φεραίου στον πόλεμο, που
διεξήχθη μεταξύ τους, άλλες φορές ακολούθησε τον Κατσαντώνη
στα Άγραφα, σκότωσε το θρύλο
των στρατευμάτων του Αλή Βεληγκέκα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και βασανίσθηκε σκληρά στα
Γιάννενα ακόμη και με φάλαγγα,
που του άφησε σοβαρά προβλήματα στην ήδη προβληματική υγεία
του.
Ο Καραϊσκάκης ποτέ δεν συμπάθησε και δεν υπηρέτησε την πολιτική εξουσία, που καθόριζε μαζί
με τους ξένους την πορεία της
επανάστασης και φυσικά εισέπραξε το αντίτιμο της ανυπακοής
του σε αυτή αντιμετωπίζοντας τις
ίντριγκες και τις δολοπλοκίες της,
που μάλιστα έφτασαν στον έσχατο
βαθμό αθλιότητας να κατηγορηθεί
για προδοσία με προκατασκευασμένες κατηγορίες. Θα μπορούσε
να πει κανείς, ότι γενικά υπήρξε
μια γοητευτική μορφή – πρόκληση για τη δημιουργία ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ με αφορμή την
επέτειο των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821, αλλά και
το γεγονός, ότι κατάγομαι από τη
Σκουληκαριά της Άρτας, που είναι, σύμφωνα με τους επίσημους
βιογράφους του, τόπος γέννησής
του.
Να σημειώσω, ότι δεν είναι η
πρώτη φορά που ασχολούμαι με
τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, αφού
εδώ και χρόνια, σαν συνθέτης, έχω
συνθέσει το συμφωνικό έργο «Ωδή
στον Γεώργιο Καραϊσκάκη», που
έχει ενταχθεί στην ευρύτερη συλλογή έργων μου με τίτλο «Canto
Ethnico».
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Η σημασία του ξεκαθαρίσματος της ιστορικής
αλήθειας είναι πολύ μεγάλη γιατί έτσι θα πάψει
η καπηλεία, η λειψανολατρεία, η τυμβωρυχία
και οι εκτός τόπου και
χρόνου προσπάθειες χαρακτηρισμού του Καραϊσκάκη ως «Αγίου» και
άλλα φαιδρά που δεν
τιμούν κανένα

«Όταν θέλω γίνομαι άγγελος. Και όταν θέλω γίνομαι
διάβολος». Ο ίδιος ο Καραϊσκάκης με αυτά τα λόγια
του υπενθυμίζει, ότι πάνω
απ’ όλα είναι άνθρωπος,
με τις αρετές του και τις
αδυναμίες του. Πόσο αποδεκτό είναι αυτό το δίπολο
από την επίσημη Ιστορία
και από το αφήγημα του
«εθνικού ήρωα»; Θεωρείτε
ότι σήμερα η αθυροστομία
ως χαρακτηριστικό του αυτό
έχει πέσει στην παγίδα του
political correct;
Ο Καραϊσκάκης με τη φράση
αυτή, απάντηση στον Υδραίο
άρχοντα Βασίλειο Μπουντούρη,
όταν του είπε «Ορέ Καραϊσκακη
δεν έκανες μέχρι τώρα καλά το
καθήκον σου στην πατρίδα. Κοίτα
να το κάνεις από εδώ και πέρα»
πράγματι υπενθυμίζει ότι πάνω
απ’ όλα υπήρξε άνθρωπος, με τις
αρετές του και τις αδυναμίες του,
πράγμα που ουδέποτε το αρνήθηκε.
Κανείς δεν μπορεί να μην ασχοληθεί με τις αρετές αυτού του
ανθρώπου συμβόλου και αδιαμφισβήτητης στρατιωτικής ιδιοφυίας, αλλά ούτε να αποκρύψει
τον κακό του χαρακτήρα και τα
προβλήματα που προκάλεσε η
συμπεριφορά του. Υπήρξε πράγ-

ματι εξαιρετικά οξύθυμος, υβριστής και βωμολόχος σε βαθμό,
που έμεινε στην ιστορία, αλλά
και στο μύθο για τις απαράμιλλες
ατάκες του, πολλές από τις οποίες πιθανόν να μην είναι και δικές
του.
Όσον αφορά στο δεύτερο μέρος
της ερώτησής σας περί του αποδεκτού ή όχι δίπολου της ιστορίας
και του εθνικού ήρωα, κατά τη
γνώμη μου δεν έχει και μεγάλη
σημασία, αφού ο σπουδαίος αυτός
αγωνιστής έγινε αυτό που τελικά
γνωρίσαμε, γιατί ήταν αυτό που
ακριβώς επιθυμούσε να είναι.
Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός
και αυτό αγαπούσαν οι στρατιώτες,
που τον ακολουθούσαν και ορκίζονταν στο όνομά του πέφτοντας
στη φωτιά για χάρη του. Κάτι που
επίσης δεν θα πρέπει να παραλείψω, είναι το ότι, όπως γράφουν οι
βιογράφοι του, ο Καραϊσκάκης δεν
δίσταζε να μετανιώνει και να ζητά
συγγνώμη με δάκρυα από ανθρώπους, που κατά καιρούς αδίκησε
και άλλους στους οποίους έκανε
κακό, όπως ο Ζαΐμης στον καιρό
του εμφύλιου.
Με λίγα λόγια σήμερα θα χαρακτήριζα τον Καραϊσκάκη την πιο
«Ροκ μορφή της επανάστασης
του 1821» και δίκαια βρίσκεται
στο Πάνθεο των Ηρώων του υπέρ
πατρίδας αγώνα. Εδώ και για
να κλείσω την ερώτησή σας, θα

πω με σιγουριά ότι στο λεξιλόγιο
αυτού του βυρωνικού ήρωα δεν
υπήρχε, ούτε θα μπορούσε να
υπάρχει ο όρος «political correct»
ούτε μεταφρασμένος, ούτε αμετάφραστος. Η πολιτική ορθότητα
δεν τον απασχόλησε ποτέ και δεν
τήρησε ποτέ κανένα από τους κανόνες της και μάλιστα την εποχή
εκείνη, που πολιτική ορθότητα
και άκρατη πολιτική υποκρισία
ήταν πλέον συνώνυμοι όροι!
Υπάρχει ένα ομιχλώδες
τοπίο γύρω από τον τόπο
καταγωγής του Καραϊσκάκη.
Πόση σημασία, κι αν έχει, να
ξεκαθαριστεί αυτό το τοπίο;
Είναι γεγονός ότι ένα ομιχλώδες
τοπίο βρίσκεται γύρω από τόπο
καταγωγής του Καραϊσκάκη,
αλλά και την οικογένειά του που
εδώ και δύο σχεδόν αιώνες δεν
έχει βρεθεί τρόπος να ξεκαθαριστεί.
Κατά τους πρώτους, αλλά και
στη διάρκεια της ζωής του
γραμματείς – βιογράφους του
Καραϊσκάκη, τον Γεώργιο Γαζή
και τον Δημήτριο Αινιάν, όπως
και τον κορυφαίο Έλληνα ιστορικό Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης
γεννήθηκε στη Σκουληκαριά
της Άρτας ως εξώγαμο τέκνο
της Ζωής Ντιμισκή. Ο πατέρας
του δεν αναφέρεται στα κείμενα

του Γαζή και του Αινιάν ο δε Παπαρηγόπουλος τον χαρακτηρίζει
ως «άδηλο», ο δε Καραϊσκάκης
κατ΄επανάληψη στηλιτεύει την
ηθική της μητέρας του με σκληρούς, ευφάνταστους και πολλές
φορές απίστευτα σκωπτικούς
χαρακτηρισμούς.
Αυτό έδωσε την ευκαιρία να
εμφανιστούν εκτός των αναφερομένων στη Σκουληκαριά και
την παράδοσή της πολλοί κάλπικοι πατεράδες από διάφορα
μέρη, όπως ο Βάλτος της Αιτωλοακαρνανίας, το Μαυρομάτι
Καρδίτσας, των περιοχών των
Σαρακατσαναίων και άλλων που
φυσικά κινούνται στο χώρο του
μύθου και είναι αδύνατη η ταυτοποίησή τους με ατράνταχτα
ιστορικά στοιχεία.
Η σημασία του ξεκαθαρίσματος
της ιστορικής αλήθειας είναι
πολύ μεγάλη γιατί έτσι θα πάψει
η καπηλεία, η λειψανολατρεία,
η τυμβωρυχία και οι εκτός τόπου
και χρόνου προσπάθειες χαρακτηρισμού του Καραϊσκάκη ως
«Αγίου» και άλλα φαιδρά που
δεν τιμούν κανένα. Για όλα αυτά
σύντομα προτίθεμαι να δημιουργήσω ένα άλλο ντοκιμαντέρ,
που θα μιλά για όλα τα στραβά,
που έγιναν και γίνονται με άναρθρες κραυγές και εθνικιστικές
κορώνες που ζέχνουν στο όνομα
της «ιστορικής αλήθειας».

Πόσο δύσκολο ήταν για σας
να δημιουργήσετε αυτό το
ντοκιμαντέρ; Ποιες ήταν
οι προκλήσεις; Και πόση
σημασία έχει για σας μια
βράβευση;
Το ντοκιμαντέρ αυτό είναι η
πραγματικά πρώτη στην ιστορία κινηματογραφική αναφορά–καταγραφή της ζωής, του
χαρακτήρα και τη δράση του
Αρχιστράτηγου της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821. Είναι
αδύνατο να περιγράψω τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε
αλλά και το γεγονός ότι δεν είχαμε ούτε ένα ευρώ οικονομική
βοήθεια από κανένα φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Αντίθετα είχαμε απίστευτο πόλεμο από δήθεν ειδήμονες που
θεωρούσαν ότι είχαν το αλάθητο
ενώ στην ουσία δεν είχαν ιδέα
και δημιουργούσαν ιστορίες και
παραμύθια από το πουθενά. Ξεκινώντας από τη γέννησή του
μέχρι το θάνατό του, το ντοκιμαντέρ αυτό εξετάζει την προσωπικότητα και τη δράση του σημαντικού αυτού αγωνιστή μέσα
από την ιστορία από τον εξαίρετο
καθηγητή της ιστορίας του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης Γιώργο Μαργαρίτη, τη Λαογραφία
και το μύθο από τον Ηπειρώτη
καθηγητή της Λαογραφίας στο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας
και εξαίρετο συγγραφέα Βαγγέλη Αυδίκο, την ποίηση από τον
Γιώργο Μπλάνα, έναν από τους
κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες ποιητές.
Αναγνώστης στο ντοκιμαντέρ
είναι σπουδαίος ηθοποιός και
καθηγητής Υποκριτικής Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος,
που με μια εξαιρετική ερμηνεία
ζωντανεύει κείμενα συναγωνιστών του Καραϊσκάκη, κείμενα
των βιογράφων του, που βρέθηκαν στο πλευρό του στη διάρκεια
του ένοπλου αγώνα, κείμενα από
ιστορικές επιστολές, κείμενα
που αφορούν στη δράση του σαν
κλέφτης, αρματολός αλλά και
σαν αρχιστράτηγος του εθνικού
απελευθερωτικού στρατού.
Πείτε μου μια αλήθεια και
ένα ψέμα για τον Καραϊσκάκη.
Είναι αλήθεια ότι ο Καραϊσκάκης
γεννήθηκε στη Σκουληκαριά
της Άρτας και ψέματα είναι τα
υπόλοιπα. Έτσι για να παινέψουμε το σπίτι μας…

8|Ατζένα
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ΘΕΑΤΡΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Επιστροφή στο χωριό» από τη «Σύνθεση»

H

θεατρική κωμωδία του
Κων. Σταύρου «Επιστροφή στο χωριό» ετοιμάζεται από την ομάδα «Σύνθεση» για την πρεμιέρα της στις
6 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο
υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, στα
Γιάννενα.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Κατσάνος («Γκόλφω μέχρι
δακρύων», «Λατρεμένη μου Οικογένεια») ενώ η εικαστική επιμέλεια των σκηνικών είναι του
Λουκά Λούκα. Παίζουν: Αιμιλία
Παγώνα, Κώστας Βενέτης, Ράνια
Κλάπα, Νίκος Παπανικολάου, Αρετή Αγγέλη, Σταυρούλα Συγκούνα,
Άρης Τσούκης, Ευγενία Ζεϊμπέκη.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
της «Σύνθεσης», θα εκδοθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων
προκειμένου να τηρηθούν όλα τα
υγειονομικά μέτρα.
Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
■Κανονικό: 8,00€ (Στην προπώ-

ληση 6,00€)
■Μειωμένο: 6,00€ (Ισχύει για
Φοιτητές,
■Ανέργους, ΑμεΑ και άτομα άνω
των 65 ετών)
■Παιδικό: 3,00€ (ισχύει για παιδιά ως 12 ετών)
Σημεία Προπώλησης: Ξενοδοχείο
«Ερμής» (παραπλεύρως παλαιών
ΚΤΕΛ), Σίνα 2, τηλ. 2651070798
και Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης,
Πυρσινέλλα 11, τηλ. 2651034911.
Μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί για την ενίσχυση
του ορφανοτροφείου της Ιεράς
Μονής Δουραχάνης Ιωαννίνων.
Η νέα παραγωγή της «Σύνθεσης»
αφορά μια κωμωδία χαρακτήρων.
Μια κωμωδία που παρακολουθεί
την προσπάθεια μιας παμπόνηρης
μοιρολογίστρας, να φέρει το γιο
και την κόρη της από την Αθήνα
πίσω στο χωριό για να ανοίξουν
ένα… καθετοποιημένο γραφείο τελετών.

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Δείπνο με ανανά»
στα παλιά σφαγεία
Τη θεατρική παράσταση «Δείπνο με ανανά» παρουσιάζουν η Ομάδα Τέχνης Α.Ν. Αφηγηματικός Νους και το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών την Πέμπτη
9 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημ. Χατζής», στα παλιά σφαγεία.
Συγγραφέας του «Δείπνο με ανανά» είναι ο Πάνος
Ζώης. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Γιάννα Κούλα και
τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν η Σωτηρία Τζιούρη και ο Κώστας Χριστοδούλου.
«Ποια είναι η αληθινή ζωή και ποια η επινοημένη; Αυτή
που επισκιάζει ό,τι πραγματικά θέλουμε να ζήσουμε
και δεν το τολμούμε; Ή αυτή που είναι απαραίτητη για
να κυλήσει ο χρόνος, για να γεμίσουμε το κενό μιας
απούσας ζωής, μιας μη ζωής;» αναφέρεται σε σημείωμα για την παράσταση.
Είσοδος ελεύθερη.

«Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας
μέσα στη νύχτα» στην ΕΗΜ
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) έρχεται ξανά στα Γιάννενα. Αυτή τη φορά με το έργο του
Ευγένιου Ο’ Νηλ «Ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα
στη νύχτα» σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου. Η παράσταση θα ανέβει στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:00,
στο υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ
Tους ρόλους ερμηνεύουν: Πέρης Μιχαηλίδης, Βέρα
Κρούσκα, Θανάσης Σαράντος, Χρήστος Διαμαντούδης, Σταυριάνα Παπαδάκη.
Η υπόθεση: Νύχτα, ομίχλη, ουίσκι… Η Μαίρη, ο Τάϊρον, ο Τζέϊμυ κι ο Έντμοντ… κι οι χαμένες ελπίδες
τους, εγκιβωτισμένες σε ένα σπίτι φτιαγμένο με τα
πιο πρόχειρα υλικά γεμάτο ανασφάλεια, πασχίζουν
για την ένωση οίκου και γένους στην παραλιακή εξοχή… Κάτω απ’ τα ρούχα εποχής, αρρωστημένοι ψυχισμοί σε δρύινο τραπέζι, θολώνουν τα ποτήρια καθώς
αλληλοσυγκρούονται προπόσεις… υπέρ υγείας.
Προπώληση εισιτηρίων: στο κιόσκι Tickets Ioannina,
στα βιβλιοπωλεία Αναγνώστης και Χαρτέξ, στα καταστήματα Wind και στο viva.gr.
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Από ψυχής τραγούδια»
στο Μουσείο Αργυροτεχνίας

Μ

ουσική βραδιά με τίτλο «Από ψυχής τραγούδια» διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) σε συνεργασία με τις εκδόσεις
«Εκκρεμές» την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, στο Κάστρο.
Το τετραμελές μουσικό σύνολο με τον Ορέστη Κολέτσο (μπουζούκι, τραγούδι, επιμέλεια προγράμματος), τον Γιάννη Καραλή (τραγούδι, κιθάρα), την Ανατολή Μαργιόλα (τραγούδι) και τον Παναγιώτη Παπαγεωργίου (πιάνο, τραγούδι, ενορχήστρωση),
θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα, ταξιδεύοντας το κοινό από το ρεμπέτικο
και το λαϊκό τραγούδι μέχρι τις σύγχρονες μουσικές δημιουργίες.
Η είσοδος είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 26510 64065, καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00.
■Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η
δράση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Άρωμα Μεσογείου» στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Tην εκδήλωση «Άρωμα Μεσογείου» με το μοντέρνο οπερατικό σχήμα Operatical διοργανώνουν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και το Ioannina Lake Run το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον αύλειο
χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων.
Το σχήμα θα ερμηνεύσει ethnic, latin, tango, fados, παλιά ελληνικά τραγούδια αλλά και
πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις τoυ.
Ερμηνεύουν: Ναδίνα Τζιάτζιου, σοπράνο, Θάνος Ζήσης, τενόρος.
Στο πιάνο ο Αντώνης Καρατζίκης, που κάνει και τη μουσική διεύθυνση, στο βιολί ο Κώστας Καριτζής.
Είσοδος ελεύθερη.

ΣΙΝΕΜΑ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Corpus Christi»
Την ταινία «Corpus Christi» σε σκηνοθεσία Γιαν Κομασά (2019) προβάλλουν το
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και η Πρεσβεία της Πολωνίας στην
Αθήνα τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στις
21:00, στον αύλειο χώρο του πολιτιστικού πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής»,
στα παλιά σφαγεία.
Πρωταγωνιστούν: Μπάρτοζ Μπιελένια,
Αλεξάντρα Κονιέζκα, Ελάιζα Ράισεμπελ.
Η υπόθεση: Ένας βαθιά θρησκευόμενος νεαρός τρόφιμος αναμορφωτηρίου
προσλαμβάνεται στο ξυλουργείο μιας
κωμόπολης, αλλά εκμεταλλευόμενος
μια παρεξήγηση θα βρεθεί στο ρόλο
του ιερέα της ενορίας, η οποία πασχίζει
να ξεπεράσει ένα συλλογικό τραύμα.
Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο
Φεστιβάλ Βενετίας (Βραβείο Europa
Cinemas Label στο τμήμα Giornate
degli Autori), ταξίδεψε σε διάφορα φεστιβάλ και προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.
Είσοδος ελεύθερη.

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ

«Γάμος αλά γαλλικά»
Την ταινία του Ζαν Πολ Ραπενό «Γάμος αλά γαλλικά» (1971) προβάλλουν
το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και το ΔΗΠΕΘΙ την Πέμπτη 9
Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στον αύλειο χώρο του αρχοντικού Πυρσινέλλα.
Παίζουν: Ζαν Πολ Μπελμοντό, Μαρλέν Ζομπέρ, Λάουρα Αντονέλι, Σάμι
Φρέι.
Υπόθεση: Ο Νικολά μεγαλώνει με την παιδική του φίλη Σαρλότ στην προεπανασταστική Νάντη. Τα παιδικά τους χρόνια σημαδεύει η συνάντηση
με μία τσιγγάνα που διαβάζει τα χέρια τους και προβλέπει ότι η μεν Σαρλότ θα παντρευτεί έναν πρίγκιπα, ο δε Νικολά θα βρει πλούτο και δόξα
σ' έναν καινούριο κόσμο. Ούτε τα χρόνια που περνάνε, ούτε ο νεανικός
γάμος που ενώνει τα δύο παιδιά κάνουν τη Σαρλότ να ξεχάσει την προφητεία και, παντρεμένη πια, δέχεται το επίμονο φλερτ ενός βαρώνου. Ο
Νικολά αντιδρά, σκοτώνει τον αυθάδη και μπαίνει στο πρώτο πλοίο που
βρίσκει μπροστά του για να γλιτώσει την σύλληψη. Προορισμός: η Αμερική, όπου μένει χρόνια, αποκτά μεγάλη περιουσία και αρραβωνιάζεται
την κόρη ενός πλούσιου ιδιοκτήτη φυτείας. Τη μέρα, όμως, του γάμου
του, ένας καλεσμένος πετιέται και ανακοινώνει το σκοτεινό μυστικό του:
ο γαμπρός είναι ήδη παντρεμένος στη Γαλλία… Και η περιπέτεια αρχίζει.
Είσοδος ελεύθερη.

10|Βιβλίο

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ENA ΒΙΒΛΙΟ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

ΘΑΝΆΣΗΣ ΠΈΤΡΟΥ:

«1922, το τέλος ενός ονείρου»

Ε

ΘΑΝΆΣΗΣ ΠΈΤΡΟΥ
1922
Το τέλος ενός ονείρου
Εκδόσεις Ίκαρος

κατό παρά ένα χρόνια μάς χωρίζουν από τη
Μικρασιατική Καταστροφή, ένα εθνικό τραύμα που έχει εγγραφεί στη συλλογική μνήμη
και του οποίου η ιστορία εξακολουθεί να μας
απασχολεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με το καινούργιο εικονογραφημένο ιστορικό του μυθιστόρημα,
που κυκλοφορεί υπό τον τίτλο «1922» από τις εκδόσεις
Ίκαρος, ο Θανάσης Πέτρου αποδεικνύει πόσο έχουν
προχωρήσει τα κόμικς στα καθ' ημάς, αναλαμβάνοντας πλέον να καταπιαστούν όχι απλώς με ιστορικά
θέματα, αλλά και με ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με
μια από τις πιο μοιραίες στιγμές της Ελλάδας. Η ιδέα
για το «1922» ξεκίνησε από το αμέσως προηγούμενο
εικονογραφημένο μυθιστόρημα του Πέτρου, που τιτλοφορείται «Οι όμηροι του Γκαίρλιτς» (1920, Ίκαρος),
και το οποίο έχει ως θέμα του τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εθνικό Διχασμό.
Στην τωρινή δουλειά του, με μεγάλα, μακρινά πλάνα
για τις στρατιωτικές συγκρούσεις, τις οποίες απεικονίζει με βαθιά πράσινα, κίτρινα και καφέ χρώματα,
χτίζοντας μιαν ατμόσφαιρα αγωνίας, ρίσκου και διαρκούς περιπέτειας, ο Πέτρου εξιστορεί την πορεία
της Μικρασιατικής Εκστρατείας: από την υπογραφή
της Συνθήκης των Σεβρών, την οποία δεν σεβάστηκε και δεν τήρησε κανένας, μέχρι την προέλαση του
ελληνικού στρατού στην Ανατολία το καλοκαίρι και
το φθινόπωρο του 1920 και την κατοπινή συντριβή.
Στο κόμικ, που όπως και η λογοτεχνία, οφείλει να εξατομικεύσει μυθοπλαστικά την αφήγησή του, πρωταγωνιστούν δύο στρατιώτες: ο Γιώργης Αμπατζής και
ο αρχαιοδίφης Κωνσταντίνος Νικολάου, ο οποίος μας
υπενθυμίζει με διάφορες ευκαιρίες το πολυστρωματικό αρχαιοελληνικό παρελθόν της Μικράς Ασίας.
Καθώς ξεδιπλώνει την ιστορία της πικρής εκστρατείας, ο Πέτρου αφήνει να φανεί, όπως το κάνουν όλοι οι
σύγχρονοι ιστορικοί, πως τα γεγονότα για την ολοσχερή ήττα του ελληνικού στρατού στα βάθη της Τουρκίας είναι πολλαπλά: τα γεωπολιτικά συμφέροντα της
Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιταλίας, η
άνοδος του εθνικισμού των Νεότουρκων και η πολιτική αδιαλλαξία του Κεμάλ Ατατούρκ, η βαθιά αντίθεση
μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών (εδώ εμπλέκεται ο
Εθνικός Διχασμός), αλλά και τα υπέρβαρα προβλήματα διοικητικής μέριμνας (επισιτισμού και τροφοδοσίας) τα οποία ήταν υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν

σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας οι ελληνικές δυνάμεις (λόγω της απόστασης που είχε το στράτευμα
από τη Σμύρνη).
Εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία στο εικονογραφημένο μυθιστόρημα του Πέτρου δεν είναι
τόσο η ανάλυση των αιτίων της Μικρασιατικής Καταστροφής όσο η αποτύπωση της καθημερινότητας των
Ελλήνων στρατιωτών, ιδίως μετά την οπισθοχώρηση
από τον ποταμό Σαγγάριο: κακές συνθήκες διαβίωσης,
απώλεια κάθε ελπίδας και προοπτικής, μικροπολιτικοί καβγάδες, απόγνωση και βία προς πάσα κατεύθυνση, αλλεπάλληλες απογοητεύσεις ύστερα από την
ανασύνταξη των Τούρκων, φόβος για το σήμερα και
για το αύριο και, στο τέλος, η επιστροφή στη Σμύρνη
λίγο προτού καεί η πόλη και θανατωθεί μεγάλο μέρος
του ελληνικού πληθυσμού, με τα κύματα των προσφύγων να κατακλύζουν την Ελλάδα και το όνειρο της
Μικράς Ασίας να χάνεται διά παντός. Ο Πέτρου αφήνει
έξω από τη δράση την τελευταία αυτή πράξη του δράματος, ίσως γιατί η απόλυτη κατονομασία προκαλεί
ακόμη οδύνη, ενδεχομένως επειδή έτσι η καταστροφή
αποκτά δραματικότερο χαρακτήρα, πιθανόν, όμως, και
εξαιτίας μιας σοφής αφηγηματικής οικονομίας που
θέλει να παροτρύνει τον αναγνώστη να συμπληρώσει
μόνος του όσα έχει ήδη παρακολουθήσει, μια και τα
γεγονότα είναι λίγο-πολύ δεδομένα για όλους μας.
Να θυμίσω, κλείνοντας, πως ο Θανάσης Πέτρου είναι μια πολυτάλαντη προσωπικότητα. Με σπουδές
γαλλικής φιλολογίας και μεταπτυχιακό στην κοινωνιογλωσσολογία, έχει συνεργαστεί, δημοσιεύοντας κόμικς, με μια μεγάλη γκάμα εντύπων: από το «9» της
«Ελευθεροτυπίας» μέχρι τη «Βαβέλ» και τη «Γαλέρα».
Έχει επιπλέον δημοσιεύσει (για να μείνουμε στις πρόσφατες δουλειές του), σε συνεργασία με τον Δημήτρη
Βανέλλη, το graphic novel «Γιαννούλης Χαλεπάς: ο
μύθος της νεοελληνικής γλυπτικής» (εκδόσεις Πατάκη, 2019). Η συνεργασία των δυο είχε ως αποτέλεσμα
την κατ' επανάληψη μεταφορά ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων σε κόμικς: από Δημοσθένη Βουτυρά, Κ.
Π. Καβάφη και Ανδρέα Καρκαβίτσα μέχρι Κώστα Καρυωτάκη, Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Μ. Καραγάτση. Πρόσφατο είναι και το graphic novel «Γρα-Γρου»
(εκδόσεις Ίκαρος, 2017), φτιαγμένο σε συνεργασία με
τον Τάσο Ζαφειριάδη και τον Γιάννη Παλαβό.
Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΊΟΥ
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ENA ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

Πετάξτε έξω
αυτούς τους γιεγιέδες
[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Η

απάντηση στην ερώτηση «ποιο είναι
το καλύτερο live album του ροκενρόλ;» δεν είναι μοναδική.
Απόψεις υπάρχουν πολλές, όπως και
τυρόπιτες ή οδοντόβουρτσες. Μερικές ενδιαφέρουσες θέτουν στην κορυφή των ηχογραφημένων ζωντανά εμφανίσεων το Live at the Apollo
του Τζέιμς Μπράουν και δεν έχουν πολύ άδικο,
καθότι κάθε αυλάκι στάζει το πάθος του «νονού».
Κάποιοι άλλοι λένε ότι το Live at Leeds των
Who είναι το καλύτερο. Μια αστεία άποψη (ολογράφως: ΝΜΕ) αναφέρει το Unplugged at New
York των Nirvana και μια σαφώς πιο σοβαρή, το

At Folsom Prison του Τζόνι Κας.
Το καλύτερο όλων όμως, είναι αυτό των
Stones. Το Get yer ya-ya’s out κυκλοφόρησε
πρώτη φορά έναν Σεπτέμβριο, 4 του μήνα, πριν
από 51 συναπτά έτη.
Χάνει τον τίτλο γιατί δεν είναι μια μοναδική ηχογράφηση, αλλά τέσσερις, σε διαφορετικές μέρες
και σημεία.
Όμως, η μπάντα δίνει τα ρέστα της και μάλλον
βρίσκεται τότε στην καλύτερη συναυλιακή της
φάση. Μια από τις βασικές αιτίες είναι ο νέος
της, εκείνη την περίοδο, κιθαρίστας, ο Μικ Τέιλορ, ο οποίος κατάφερε να σπάσει τα νεύρα του
Κιθ Ρίτσαρντς, μεταξύ άλλων.
Μια άλλη αιτία είναι ότι γενικά εκείνη την περί-

οδο οι Stones ήταν ισοπεδωτικοί: προέρχονταν
από ένα τρομερό άλμπουμ, το Let it Bleed και
πήγαιναν για το Sticky Fingers και το καλύτερο
όλων, το Exile on main st.
Τρίτη αιτία, είναι το setlist. Οι Stones παίζουν το
Jumping Jack Flash, το Midnight Rambler, το
Street fighting man και φυσικά, το Sympathy
for the devil, φτιάχνοντας μια βάση ζωντανού
ρεπερτορίου που μέσες-άκρες θα τους ακολουθήσει μέχρι σήμερα.
Τέλος, είναι το εξώφυλλο: Ο πρόσφατα αποδημήσας Τσάρλι Γουάτς και ένα… γαϊδούρι, κουβαλάνε τα όργανα της μπάντας, σε μια κάπως…
ιδιαίτερη αποτύπωση του Visions of Johann
του Ντίλαν.
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ΗΠΑ-Αφγανιστάν:
«Τα έκαναν όλοι μαντάρα»

Μ

ια εβδομάδα μετά την έναρξη
εκκένωσης από την Καμπούλ,
ο αμερικανικός στρατός αναγκάστηκε να προβεί σε ένα
δραστικό μέτρο: να διακόψει για επτά
ώρες όλες τις πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι, επειδή δεν είχε
πουθενά να πάει τους ανθρώπους που
απομάκρυνε από τη χώρα.
Επί μήνες, στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν ζητήσει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να
πείσει άλλες χώρες να δεχθούν Αφγανούς
που διέτρεχαν κίνδυνο από αντίποινα των
Ταλιμπάν. Απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό να
εξασφαλίσουν συμφωνίες με άλλες χώρες, ωθώντας τους αξιωματούχους της

αμερικανικής κυβέρνησης να σπεύσουν
να προσπαθήσουν να βρουν χώρο για
τους ανθρώπους που απεγκλώβιζαν από
το Αφγανιστάν.
Αυτές οι βιαστικές κινήσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι ενδεικτικές των αποτυχιών κατά τη διάρκεια του περασμένου
μήνα, που κορυφώθηκαν με μια βεβιασμένα οργανωμένη αερογέφυρα που άφησε
πίσω χιλιάδες Αφγανούς συμμάχους των
ΗΠΑ και αμαυρώθηκε από μια βομβιστική
επίθεση αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ που σκότωσε 13 Αμερικανούς στρατιώτες και δεκάδες Αφγανούς.
Το χαοτικό τέλος του μακροβιότερου πολέμου στην ιστορία των ΗΠΑ πυροδό-

τησε τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής κρίση
στην επτά μηνών θητεία του προέδρου
Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, με αλληλοκατηγορίες μεταξύ στελεχών της
κυβέρνησης και ερωτήματα σχετικά με το
αν και ποιος θα θεωρηθεί υπεύθυνος.
Παρά τις αστοχίες, η κυβέρνηση διεξήγαγε μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία
αερομεταφορές ανθρώπων, απομακρύνοντας περισσότερους από 120.000 Αμερικανούς, Αφγανούς και πολίτες άλλων
χωρών εν μέσω απειλών επιθέσεων από
τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.
Οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες αποχώρησαν από το Αφγανιστάν τη Δευτέρα.
Εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχοι και

βουλευτές δήλωσαν ότι ο Μπάιντεν δεν
είναι ιδιαίτερα πρόθυμος να αποπέμψει
ή να υποβιβάσει ανώτατους συμβούλους
για τον χειρισμό της αποχώρησης από τις
ΗΠΑ. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, εν τω
μεταξύ, υπερασπίστηκε σθεναρά τις ενέργειες της κυβέρνησής του.
Απογοητευμένοι και θυμωμένοι, αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο κατηγορούν σε
ιδιωτικές τους συζητήσεις την απουσία
του κατεπείγοντος χαρακτήρα πριν από
την επιχείρηση αεροπορικής μεταφοράς,
στα υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικής Ασφάλειας, τα οποία με τη σειρά τους
κατηγορούν τον Λευκό Οίκο για καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων.

«Η απόδοση ευθυνών ένα άγριο σπορ
στην Ουάσινγκτον... σε αυτή την περίπτωση, η απόδοση ευθυνών θα μπορούσε να είναι στραμμένη προς όλες τις κατευθύνσεις και πιθανώς να είναι σωστές
σε κάθε περίπτωση», δήλωσε ο Νταν
Φριντ, Αμερικανός πρώην ανώτερος διπλωμάτης, σήμερα μέλος του think tank
Atlantic Council.
«Μια αποτυχία όπως αυτή, είναι συλλογική. Όλοι τα έκαναν μαντάρα», πρόσθεσε
ο Φριντ.
Μια πηγή με γνώση του θέματος υπερασπίστηκε τον σχεδιασμό της επιχείρησης
εκκένωσης και είπε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν είχε γνώση οποιωνδήποτε ανησυχιών στο Υπουργείο Άμυνας σχετικά με
την έλλειψη του κατεπείγοντος χαρακτήρα στην επιχείρηση.
Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο Reuters ότι δεν έχουν γίνει συζητήσεις για απολύσεις, αλλά η κυβέρνηση
αναμένει από το Κογκρέσο να διερευνήσει
σε βάθος την ταραχώδη έξοδο από το Αφγανιστάν σε κοινοβουλευτικές ακροαματικές διαδικασίες.
Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης
Μπάιντεν, μιλώντας υπό τον όρο να μην
κατονομαστεί, είπε ότι οποιαδήποτε απόλυση θα θεωρηθεί ως μια σιωπηρή παραδοχή ότι ο πρόεδρος έκανε λάθος εκτιμήσεις στην άνευ όρων απομάκρυνση των
στρατευμάτων από την νοτιοασιατική
χώρα.
Εμφανιζόμενος αμετακίνητος χθες ο
Μπάιντεν σε ομιλία του χθες υπερασπίστηκε την απόφασή του να αποσύρει τις
αμερικανικές δυνάμεις και χαρακτήρισε
επιτυχημένη την αποστολή εκκένωσης.
«Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει μαζικές εκκενώσεις νωρίτερα και
πως "Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό με
πιο συντεταγμένο τρόπο;" Με όλο το σεβασμό, διαφωνώ», είπε ο Μπάιντεν, τονίζοντας ότι αυτός έχει την τελική ευθύνη
για την αποχώρηση του αμερικανικού
στρατού από το Αφγανιστάν.
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ
Το Δημοκρατικό κόμμα του Μπάιντεν
ελέγχει με ισχνή πλειοψηφία τη Γερουσία
των ΗΠΑ και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και βοηθητικά στελέχη και στα δύο
Σώματα δήλωσαν ότι, ενώ οι Δημοκρατικοί θα διερευνήσουν και αναμένουν να
πραγματοποιήσουν ακροάσεις, είναι επιφυλακτικοί να δώσουν στους Ρεπουμπλικάνους μια πλατφόρμα να επιτεθούν στον
πρόεδρο.
Οι Δημοκρατικοί επικεφαλής των επιτροπών του Κογκρέσου δεσμεύτηκαν για
ενδελεχή εξέταση των γεγονότων στο
Αφγανιστάν, αλλά κατέστησαν σαφές ότι
σκοπεύουν να εξετάσουν ολόκληρο τον
20ετή πόλεμο, ο οποίος εκτυλίχθηκε υπό
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Ποιος ευθύνεται;
Ο τελευταίος μήνας στο Αφγανιστάν ήταν μια σειρά αποτυχιών, από την
πλευρά των υπηρεσιών πληροφοριών και του στρατού μέχρι και από διπλωμάτες και αρμόδιους για θέματα μετανάστευσης, με βασικό λάθος ότι
δεν προέβλεψαν την ταχύτητα της επέλασης των Ταλιμπάν και την κατάρρευση του αφγανικού στρατού.
«Κατά κάποιον τρόπο, όλοι φέρουν ευθύνη», δήλωσε ένας Αμερικανός
αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έστρεψαν τα βέλη τους προς τον Σάλιβαν και
τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κρίνοντας τους ως τους περισσότερο υπεύθυνους για τον καθορισμό των συνθηκών που οδήγησαν
σε μια χαοτική εκκένωση και ζήτησαν την αποπομπή τους.
Οι Ρεπουμπλικανοί ζήτησαν επίσης από τον Μπάιντεν να αποπέμψει τον
ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν, Ζαλμάι Χαλιλζάντ, ο
οποίος διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία της κυβέρνησης Τραμπ το 2020
με τους Ταλιμπάν, η οποία ήταν η βάση για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων.
Ωστόσο, όταν ο ηγέτης της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στην Βουλή
των Αντιπροσώπων, Κέβιν ΜακΚάρθι ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Μπάιντεν ή ο Μπλίνκεν πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη, ο ΜακΚάρθι δεν
απάντησε, λέγοντας ότι επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν.
Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ φάνηκε να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα με όσα συνέβαιναν στο πεδίο στο Αφγανιστάν και είχε υπερβολική εμπιστοσύνη στην
αφγανική κυβέρνηση.
Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Κογκρέσο τον Ιούνιο, ο Μπλίνκεν
ρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν
οι Αφγανοί που διατρέχουν κίνδυνο από τη χώρα, ενώ οι υποθέσεις τους
εξετάζονται.
«Αν υπάρξει σημαντική επιδείνωση της ασφάλειας, αυτό θα μπορούσε
κάλλιστα να συμβεί, το συζητήσαμε αυτό στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι θα
είναι κάτι που θα συμβεί από μια Παρασκευή έως μια Δευτέρα», δήλωσε
ο Μπλίνκεν.
Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν δύο από τις τρεις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν - την Κανταχάρ και τη Χεράτ - την Παρασκευή, 13 Αυγούστου και
κατέλαβαν την Καμπούλ, την πρωτεύουσα, δύο ημέρες αργότερα.

την εποπτεία τεσσάρων προέδρων, με
αφετηρία τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο
Τζορτζ Ουόκερ Μπους.
Την περασμένη Τρίτη, η εκπρόσωπος
του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι
η κυβέρνηση έχει παράσχει πολλές ενημερώσεις διαβαθμισμένου και αδιαβάθμιστου περιεχομένου σε βουλευτές και
γερουσιαστές.
«Πλέον, είναι ένας πόλεμος 20 ετών, οπότε προφανώς υπάρχουν πολλά να ερευνήσουμε σε βάθος», είπε.
Οι Δημοκρατικοί θέλουν να ακολουθήσουν την ατζέντα του Μπάιντεν στα εσωτερικά ζητήματα - επέκταση κοινωνικών
προγραμμάτων, χρηματοδότηση υποδομών και προστασία δικαιωμάτων ψήφου.
Στο μέτωπο της εθνικής ασφάλειας, θέλουν να αναδείξουν την έρευνα για την
επίθεση στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του τότε
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Το πώς θα προχωρήσει τελικά το Κογκρέσο θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του ενδιαφέροντος των ψηφοφόρων.
Λιγότερο από το 40% των Αμερικανών
εγκρίνει τους χειρισμούς του Μπάιντεν
στη στρατιωτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του
Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του
Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε τον
περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια αξιολόγηση της αποστολής (hotwash) για να εντοπίσει τι πήγε
στραβά στο Αφγανιστάν και ότι αναμένει
πως τα αποτελέσματα αυτής της αναθεώρησης θα δοθούν στη δημοσιότητα.
Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν χθες ότι αυτή η αξιολόγηση δεν είχε
ξεκινήσει.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/REUTERS
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Γιατί η Κίνα δυσκολεύεται
ν' απαλλαγεί από τον άνθρακα
οι οποίες αποφασίστηκαν από τις αρχές.
ΦΌΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ
Στο σύνολο των έξι εκατομμυρίων ανθρακωρύχων που έχει η Κίνα, περισσότερο
από ένα τρίτο αυτών έχασαν τη δουλειά
τους μετά το κλείσιμο ορυχείων, σύμφωνα με μελέτη της κινεζικής Ακαδημίας
Κοινωνικών Επιστημών.
Ο φόβος μιας ανεργίας μεγάλης κλίμακας
και ο κίνδυνος των κοινωνικών ταραχών
που αυτό μπορεί να προκαλέσει, ανάγκασαν το Πεκίνο να αναβάλει τους στόχους
του για μείωση των εκπομπών ρύπων.
Και η κεντρική εξουσία ζήτησε στην αρχή
του μήνα από τις επαρχίες να υποστηρίζουν περισσότερο τις ρυπογόνες εταιρίες
στην οικολογική τους μετάβαση.
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Κίνα, την οποία ο Αμερικανός
ειδικός απεσταλμένος για το
κλίμα Τζον Κέρι κάλεσε να μειώσει την εξάρτηση της από τον
άνθρακα, είναι ταυτόχρονα η χώρα που
κατασκευάζει τα περισσότερα εργοστάσια που χρησιμοποιούν αυτή την ορυκτή
ενέργεια και η χώρα που επενδύει περισσότερο στις νέες ενέργειες.
Παρατίθενται μερικά στοιχεία που δείχνουν γιατί η Κίνα δυσκολεύεται ν' απαλλαγεί από αυτό το ρυπογόνο ορυκτό καύσιμο.

Σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας
στην Κίνα παράγεται από άνθρακα.
Η χώρα έχει δεσμευτεί ωστόσο να φθάσει
την κορύφωση των εκπομπών άνθρακα
έως το 2030, και στη συνέχεια να πετυχει
το «ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα», με ορίζοντα το 2060.
Ωστόσο το Πεκίνο δεν λέει πώς υπολογίζει να αντικαταστήσει τον άνθρακα, δηλώνει ο Λι Σουό, της Greenpeace Κίνας.
Η Κίνα έθεσε σε λειτουργία πέρυσι νέα εργοστάσια άνθρακα που μπορούν να παράγουν 38,4 γιγαβάτ (GW) ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Και αυτό, κατά την ίδια περίοδο,
τριπλάσια εργοστάσια σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα γιγαβάτ είναι ισοδύναμο
της ισχύος ενός πυρηνικού αντιδραστήρα.
«Ο άνθρακας είναι συνώνυμο της ενεργειακής ασφάλειας» για το Πεκίνο, εκτιμά ο
Λι Σουό.
Στα τέλη του 2020, η Κίνα χρειάστηκε να
παρέχει με δελτίο την ηλεκτρική ενέργεια
λόγω έλλειψης άνθρακα.
Παρά τις χειμερινές θερμοκρασίες, δεκάδες εκατομμύρια Κινέζοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος,

Το μεγαλύτερο μέρος των «καθαρών»
ενεργειών (αιολική, ηλιακή και υδραυλική) στην Κίνα παράγονται στο δυτικό
άκρο της χώρας.
Οι πιο δυναμικές περιφέρειες για την οικονομία, και συνεπώς πιο ενεργοβόρες,
βρίσκονται στα ανατολικά.
Πρόβλημα: η Κίνα έχει έλλειψη γραμμών
υψηλής τάσης για να μεταφέρεται η παραγόμενη πράσινη ενέργεια.
Η State Grid, ο μεγαλύτερος προμηθευτής στη χώρα, ανακοίνωσε επένδυση 45
δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη σύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο εθνικό δίκτυο και για την αποκατάσταση αυτή της ανισορροπίας
ΑΓΟΡΆ ΆΝΘΡΑΚΑ
Η Κίνα εκκίνησε τον Ιούλιο τη δική της
«αγορά άνθρακα»
Αυτή η αγορά ορίζει για πρώτη φορά ανώτατα όρια ρύπανσης για τις επιχειρήσεις.
Αν οι τελευταίες είναι ανίκανες να τηρήσουν αυτά όρια, θα πρέπει να αγοράσουν
«δικαίωμα ρύπανσης» από άλλες εταιρίες
με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.
Αλλά για πολλούς παρατηρητές, η τιμή
στην Κίνα είναι πάρα πολύ χαμηλή (λιγότερο από 7 δολάρια) σε σχέση με τις τιμές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σχεδόν 36 δολάρια) και στην Καλιφόρνια (17 δολάρια).
ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

